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Aos cinco dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito, nesta Freguesia de Carva-

lhal Benfeito, edifício da Junta de Freguesia, compareceram os senhores: Presidente – 

António Henrique Colaço, Secretário – Manuel José Lourenço Tomás e a Tesoureira - 

Maria João dos Santos Ribeiro Querido, a fim de realizar uma reunião Ordinária da Junta. 

________________________________________________________________________ 

HORA DE ABERTURA: Pelas vinte horas foi declarada aberta a reunião. ____________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________DELIBERAÇÕES DIVERSAS_______________________ 

O Presidente da Junta informou o Executivo que por seu despacho mandou executar: _____ 

a) O pagamento de faturas referentes ao contrato da fotocopiadora, no valor total de 

duzentos e oitenta e dois euros e vinte oito cêntimos. _________________________ 

b) O pagamento de fatura referente à compra de cartões de visita, livros de Presenças 

da Assembleia e envelopes, no valor total de duzentos e cinquenta e cinco euros e 

oitenta e quatro cêntimos. ______________________________________________ 

c) O pagamento de fatura referente a reparação de estofos da viatura 27-05-ZR, no 

valor de quinhentos e oitenta e seis euros e oitenta e dois cêntimos. _____________ 

d) O pagamento de seguro anual da viatura 27-05-ZR, no valor de quatrocentos e trinta 

e oito euros e dezoito cêntimos. __________________________________________ 

e) O Pagamento ao Centro Social e Paroquial de N.ª Senhora das Mercês de um subsí-

dio no valor de cinquenta euros para comparticipação na atividade do carnaval. ___ 

O Executivo deliberou por unanimidade: ________________________________________ 

a) A atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro para 

ajudar a custear as despesas de uma visita de estudo dos alunos da Escola Primária 

de Freguesia de Carvalhal Benfeito, no valor de cento e vinte euros. _____________ 

b)  Proceder à alteração número dois ao orçamento da despesa: ___________________ 

REFORÇO: _________________________________________________________ 

Das rubricas 020121 – Outros Bens no valor de cinquenta euros; 020213 – Desloca-
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ções e Estadas no valor de Duzentos e Cinquenta euros; 020219 – Assistência Téc-

nica no valor de duzentos e oitenta euros; 02022001 – Higiene e Segurança no Tra-

balho no valor de trinta e seis euros e cinquenta cêntimos. 

DIMINUIÇÃO: ______________________________________________________ 

 Das Rúbricas 020117 – Ferramentas e utensílios no valor de oitenta e seis euros e 

cinquenta cêntimos; 020119 – Artigos honoríficos e de decoração no valor de cin-

quenta euros; 020120 – Material de Educação, cultura e recreio no valor de cento e 

trinta euros; 020211 – Representação dos Serviços no valor de duzentos e cinquenta 

euros e 02022002 – Outros Trabalhos especializados no valor de cem euros. ______ 

c) Conceder a Hermínia Anunciação Acácio Ralha Constantino, um terreno no cemité-

rio de Carvalhal Benfeito, medindo uma vírgula setenta e um metros quadrados, 

compreendido pelo covato número trezentos e noventa e um do talhão quatro, desti-

nado a sepultura perpétua. _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_______________OBRAS EXECUTADAS OU ACOMPANHADAS_______________ 

a) Limpeza de valetas em diversas ruas da Freguesia. ________________________ 

b) Reparação de aqueduto junto ao n.º 48 da Rua Sra. das Mercês. ______________ 

_________________BALANCETES DE TESOURARIA______________________ 

Presentes e analisados os balancetes de tesouraria reportados ao último mês. ___________ 

APROVAÇÃO EM MINUTA: no final da reunião a Junta deliberou aprovar a presente 

Ata em minuta. ___________________________________________________________ 

HORA DE ENCERRAMENTO: pelas vinte e duas horas e trinta minutos, foi declarada 

encerrada a reunião da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada pela Presidente, 

pelo Secretário que redigiu esta ata e pelo Tesoureiro. ______________________________ 

PRESIDENTE- 

 

SECRETÁRIO- 

 

TESOUREIRA- 
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